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زن و مرد در محیط خانواده  به یکدیگر ظلم نکنند  

آیت اهلل مصباح یزدی، متفکر انقالبی کم نظیر

خانواده ایرانی  

تمام قلوب و تمـــام ابصار و بصیرت ها 
در دســـت خـــدای تبـــارک تعالـــی و ید 
قدرت اوست. اوست که تدبیر می کند 
جهان را، لیل و نهار را، و اوســـت که قلـــوب را متحول می کند، 
و بصیرت ها را روشـــن می کند، و اوســـت که حاالت انســـان را 
متحـــول می کند، و مـــا آن را در ملت عزیز خودمـــان، در زن و 
مرد، در کوچک و بزرگ یافتیـــم. این قلبهایی که قبل از انقالب 

توجه به دنیا داشـــت، توجـــه به آمال دنیوی داشـــت و کمتر 
توجه داشـــت به غیـــب، و از غیب کمتر جلـــوه ای در او حاصل 
می شـــد، ما امـــروز می بینیم کـــه این جلوه ها حاصل شـــده 
اســـت، و این شـــوق و شـــعف ها به لقاءاهّلل  برای آنها حاصل 
شده اســـت، و دســـت عنایت خدای تبارک و تعالی به سر این 
ملت کشـــیده شـــده اســـت، و ایمان آنها را تقویـــت فرموده 
است که یکی از عالئم ظهور بقیة اهّلل�است.              ۱۳۶۱/۱/۱ 

با فساد اخالقی و فساد در زمینه ی فرهنگ بی رودربایســـتی مقابله و مبارزه کنید؛ یعنی واقعًا این جوری باید برخورد بشود. 
راه اصلی مواجهه و مقابله ی با جنگ نرم دشمن هم همین است که ما از حرکت صحیح در زمینه ی فرهنگ حمایت کنیم و آن 
را تشویق کنیم، ]از آن[ تقدیر کنیم و در مقابل حرکتهای غلط ِبایســـتیم. و عرصه ی رسانه و فرهنگ، از یک طرف، یک دانشگاه 
بزرگی میتواند باشـــد و هســـت، و از طرِف دیگر یک آوردگاه صالح و فســـاد اســـت، آوردگاه حق و باطل است و عرصه ی جنگ 

فرهنگی با کسانی است که فرهنگشان ایجاد فساد در دنیا است؛ از این دو جهت باید نگاه کرد به آن.     ۶/۶/۱400  

ُحد(استنطاق بکنیم، از قرآن هدایت 
ُ
هر وقتی که ما از قرآن نسبت به حادثه ای شبیه آن حادثه )ماجرای بعد از جنگ ا

بطلبیم، قرآن کریم همین مطلب را در اختیار ما خواهد گذاشـــت. امروز هم همین جور اســـت؛ امروز هم ممکن است 
بعضی ها بیایند بین ما شـــایعه درســـت کنند که مثاًل »فالن دولت، فالن گروه، فالن ابرقـــدرت، فالن مجموعه دارند 
زاَدُهم ایماًنا َوقالوا َحسُبَنا 

َ
علیه شما توطئه میکنند، خالصه بیچاره ُشـــدید« و مانند اینها ؛ اینجا هم همان اســـت: ف

اهّلُل َو ِنعَم الَوکیل.)۱( البّته »َحســـُبَنا اهّلُل َو ِنعَم الَوکیل« با نشستن گوشـــه ی خانه جور در نمی آید؛ بایستی آمد وسط 
میدان، کما اینکه آنها رفتند وســـط میدان. درس این است: بروید وســـط میدان، کاری را که الزم است انجام بدهید و 

بگویید »َحسُبَنا اهّلُل َوِنعَم الَوکیل«.     ۱400/۱/۲۵  

یکی از مشـــکالت ما این اســـت که گناه های خودمان را نمیشناســـیم. آن کســـی کـــه مثاًل به 
غیبت کردن عادت کرده؛ آن کســـی که به دروغ گویـــی عادت کرده؛ آن کســـی که عادت کرده 
به ایذاء مردم؛ آن کسی که به شـــهوات گوناگون جنسی، از طریق چشـــم و از طرق گوناگون 
دیگر عادت کرده؛ آن کســـی که عادت کرده به حیف و میل بیت المال یـــا اموال مردم، توجه 
ندارد که چه گناه بزرگی مرتکب میشـــود؛ نه این که نمیداند؛ یعنی غفلت در انسان یک انس 
به وجود می آورد و انسان انس میگیرد. اول متوجه نیســـت که گناه کرده و دارد گناه میکند؛ 
وقتی هم متوجه بشود، گناه خودش به نظرش کوچک می آید و این خودش یک گناه است.

 ۱۳۶۶/۳/7  

دنیای اســـتکبار را بشناســـید. دل اســـتکبار جهانی، با اســـالم انقالبی و اسالم به پاخاســـته و اسالم 
عزت طلب صاف نخواهد شد. مسلمان تا مسلمان اســـت، در چشم آنها مبغوض و مورد کینه است. 
آنها از ایمان شـــما ناراحتند؛ علتش هم واضح اســـت: چون ایمان یک ملت به پاخاســـته ی اسالمی، 
منافع ظالمانه ی اســـتکبار را تهدید میکند. لیکـــن علی رغم همه ی این بغض و عنادی که با اســـالم 
دارند، بحمداهّلل پرچم اســـالم روزبه روز برافراشـــته تر شـــده، ملت اســـالمی روزبه روز قویتر و عزیزتر 
شـــده، باز هم در آینده همین طور خواهد بود و به کوری چشم دشـــمنان، ملتهای مسلمان در این 
منطقه و در همه ی نقاط عالم، بر همه ی توطئه ها و دسیســـه چینی های دشمن پیروز خواهند شد. 

   ۱۳70/۱/۱۶  

کالم امام   

دولت جوان حزب اللهی  

درس اخالق  

خطبه های انقالب  درس اخالق  

تحول قلوب در تدبیر خداوند متعال است 

مبارزه با فساد فرهنگی راه اصلی مقابله با جنگ نرم است

با توکل بر خدا به وظیفه خود عمل کنید 

ملت های مسلمان  بر توطئه های دشمن پیروز خواهند شد گناه های خودمان را بشناسیم و آنها را کوچک نشماریم

عکس نوشت  

تصویری از دیدار صمیمانه آیت اهلل مصباح یزدی با رهبر انقالب، سال ۱۳۹۳

مأموریتی که تنه به تنه مأموریت های غیرممکن می زند؛ 
ایــــن مرتبه ۱۲ هزار کیلومتر دورتر از مرزهای کشــــور! اما 
مرد نشــــان داده اهل مأموریت های غیرممکن اســــت، 
چــــه آن زمان که یک تنه بــــه دل فتنه منطقه ای عراق و 
شــــام زد و پایان حکومت داعش را به کمک مجاهدان و 
رزمندگان رقم زد و چه روزی که بعد از ۱4 ساعت پرواز در 
نزدیکی دشمن بر زمین نشست. سخنان اخیر نیکالس 
مــــادورو، رئیس جمهــــور ونزوئال در مصاحبه با شــــبکه 
تلویزیونی المیادین از این راز پرده برداشــــت که شهید 
ســــلیمانی فعالیت های خود را محدود به کشــــورهای 
منطقه و غرب آسیا نکرده بود. آن گونه که رئیس جمهور 
ونزوئال روایت می کند، حاج قاسم سلیمانی، 9 ماه قبل 
از شــــهادتش در ســــفر به ونزوئال بــــا رئیس جمهور این 
کشور دیدار کرده اســــت. منطقه مأموریت حاج قاسم 
ایــــن مرتبه محدوده ای بــــود در نزدیکی مرزهای ایاالت 
متحده و حدودًا ۱۲ هزار کیلومتر دورتر از مرزهای رسمی 

جمهوری اسالمی ایران. 
حاج قاســــم، به دنبال دورکردن خطر بود. قائل به اینکه 
نباید با دشــــمن در خانه جنگیــــد. همان منطقی که در 
سال های مبارزه با داعش و تکفیری ها در عراق و سوریه 
هم جواب داده بود، حاال رفته بود سراغ دشمن اصلی. 
ابایی نداشت که یک تنه به آن سوی کره زمین سفر کند 
و این مرتبه میخ اردوگاه خود را در نزدیک ترین نقطه به 
مرزهای استکبار به زمین بکوبد. قهرمان سال های اخیر 
ملت ایران تعبیر مجسم همان جمله ای بود که سال ها 
قبل، شــــهید حســــن باقری در میان شــــعله های جنگ 
تحمیلــــی علیه متجاوزان بعثی بر زبان رانده بود: »باید 
به خود جرئت داد!« قوی ترین فرمانده ضدتروریســــم 
منطقــــه در عین عقالنیت و منطق، اما اوج شــــجاعت و 
جسارت و جرئت بود. از سختی ها و تهدیدها نمی ترسید 

و چــــون قائل بود »فرصتی که در بحران ها هســــت، در 
خود فرصت ها نیســــت« نه تنها خــــود را از بحران ها کنار 
نمی کشــــید که میدان داری  کــــرده و مرد میدان بود.  در 
تحلیل شــــخصیت هایی از این دســــت می توان صرفًا به 
توانایی ها و نگاه  های شــــخصی بســــنده کرد و آن ها را 
صرفــــًا در دایــــره کنش های فردی   تحلیــــل کرد-و حتمًا 
بخش مهمی از سرنوشــــت فرد متأثر از کنش های فردی 
اســــت، چراکه اوســــت که در میان پســــتی و بلندی  های 
روزگار دســــت به انتخــــاب می زند- و هــــم می توان در 
عین احتــــرام و به رسمیت شــــناختن توانایی ها و اراده 
فــــرد، سرنوشــــت او را در چهارچوب یــــک نظام فکری و 
فرهنگی و تربیتی دانســــت که استعدادهای فردی او را 
شــــکوفاکرده و همچون یک مادر در دامان خود تربیت 
می کند و رشد می دهد تا جایی که در نهایت به یک الگو 

و قهرمان تبدیل می کند. 

    نماینده تمام عیار فرهنگ خستگی ناپذیر
حاج قاســــم، در عیــــن توانایی های شــــخصی و فردی، 
مصــــداق و نمــــود ظرفیت های فرهنگی ملــــت ایران و 
تفکر برخاســــته از انقالب اســــالمی اســــت، چنان که در 
پیــــام تســــلیت رهبر انقالب برای شــــهادتش هم به این 
موضوع اشــــاره شــــده اســــت: »او نمونه برجسته ای از 
تربیت شدگان اسالم و مکتب امام خمینی بود.« تحلیل 
شخصیت شهید سلیمانی و دیگر الگوهای ملت ایران در 
چنین نگاهی، تحلیل ظرف و مظروف است. فرهنگی که 
مستعد حمل مفاهیم عالی انسانی است و در عین حال 
مجال شکوفایی استعدادهای فردی و شخصی افراد را 
هم فراهــــم می کند. هویتی که برای نیل به اهداف بلند 
انسانی خود ابایی از خطرپذیری هم ندارد. این موضوع 
صرفًا محدود به شــــهید ســــلیمانی نیســــت: »این یک 

یادداشت هفته  

)آیـــت اهّلل محمدتقی مصباح یـــزدی( متفکری برجســـته، مدیـــری شایســـته، دارای زبان گویائـــی در اظهار حـــق و پای با 
اســـتقامتی در صراط مســـتقیم بودند. خدمات ایشـــان در تولید اندیشـــه ی دینی و نـــگارش کتب راه گشـــا، و در تربیت 
شاگردان ممتاز و اثرگذار، و در حضور انقالبی در همه ی میدانهائی که احساس نیاز به حضور ایشان میشد، حقًا و انصافًا 
کم نظیر است. پارســـائی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشـــان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق 

معرفت توحیدی، پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلند مدت است.     ۱۳99/۱0/۱۳    
به مناسبت دوازدهم دی ماه، نخســـتین سالگرد رحلت آیت اهلل مصباح یزدی 

»در زندگــی فاطمــه ی زهــرا بایــد دقیــق شــد، بــا نگاهــی نــو آن 
زندگــی را شــناخت، فهمیــد و بــه معنــای واقعــی کلمــه آن را الگــو 
قــرار داد.«     ۱۳9۳/۱/۳0  شــخصیت ایشــان »در عیــن جوانــی، 
الگویــی اســت بــراى همــه ی مــردان و زنــان غیــور و مومــن، 
مســلمانان و حتــی مــردم غیرمســلمانی کــه بــا مقــام آن بزرگــوار 
آشــنا باشــند؛ و مــا بایــد از زندگــی آن بزرگــوار درس بگیریــم.«      

 ۱۳۶۸/9/۲۲

    هم کالم فرشتگان
در ُبعــد معنــوی، حضــرت زهــرا � »آن کســی اســت کــه وقتــی در 
محــراب عبــادت می ایســتاد، هــزاران فرشــته ی مقــرب خــدا بــه او 
خطــاب میکردنــد، بــه او ســالم میکردنــد، بــه او تهنیــت میگفتنــد 
و همــان ســخنی را میگفتنــد کــه فرشــتگان قبــال بــه مریــم اطهــر 
گفتــه بودنــد؛ عــرض میکردنــد: یــا فاطمــة إن ا هّلل اصطفــاِک 
و طّهــرِک و اصطفــاِک علــی نســاء العالمیــن.«     ۱۳۶۸/۱0/۲۶    
»در روایــت هــم دارد کــه حضــرت مریــم ســرور زنــان عالــم در زمــان 
خــودش بــود، ولــی فاطمــه ی زهــرا ســرور زنــان عالــم در همــه ی 
ادوار تاریــخ اســت.«      ۱۳۸۳/۵/۱7 ایــن بانــوی جــوان، »آن 
قــدر عبــادت می کــرد و بــه نمــاز می ایســتاد کــه ســاقهای پاهــای 
۱۳7۱/9/۲4»در ســنین جوانــی،  مبارکــش ورم می کــرد!«
ــا او  ــه جایــی میرســد کــه... فرشــتگان ب از لحــاظ مقــام معنــوی ب
ــد.  ــه میدهن ــد و ارائ ــه او می آموزن ــق را ب ــد و حقای ــخن میگوین س
محدثــه اســت.«      ۱۳۶۸/۱0/۲۶ از طرفــی دیگــر، او صدیقــه 
کبــری بــود. »صّدیــق یعنــی چــه؟ صّدیــق کســی اســت کــه آنچــه 
را می اندیشــد و میگویــد، صادقانــه در عمــل آن را نشــان دهــد.« 

 ۱۳۸4/۵/۵   

    ابعاد جهاد فاطمی
وقتــی دربــاره عبــادت و معنویــت حضــرت زهــرا � ســخن 
میگوییــم »بعضــی خیــال میکننــد آن انســانی کــه مشــغول 
ع و اهــل دعــا و ذکــر اســت،  عبــادت اســت و یــک عابــد و متضــر
نمیتوانــد یــک انســان سیاســی باشــد؛ یــا بعضــی خیــال میکننــد 
آن کســی کــه اهــل سیاســت اســت... نمیتوانــد اگــر زن اســت، یــک 
ــات دارد.«       ــم مناف ــا ه ــا ب ــد اینه ــال میکنن ــد... خی ــه باش زن خان
ــز را  ــه چی ــن س ــرا � ای ــه ی زه ــه »فاطم ۱۳۶۸/9/۲۲ در حالیک
از هــم جــدا نکــرد.«   ۱۳۶۸/9/۲۲   و اگــر بــه زندگــی ایشــان نــگاه 
ــالش  ــارزه و ت ــاد و مب ــت جه ــی از جه ــن زندگ ــم »ای ــم، میبینی کنی
و کار انقالبــی و صبــر انقالبــی و درس و فراگیــری و آمــوزش بــه 
ــاع  ــت و دف ــاع از امام ــوت و دف ــاع از نب ــخنرانی و دف ــن و آن و س ای
از نظــام اســالمی، یــک دریــای پهنــاوری از تــالش و مبــارزه و کار 
اســت.«     ۱۳۶۸/۱0/۲۶  در ادامــه بــه توضیــح برخــی از ایــن 

می پردازیــم: ابعــاد 

    دفاع عالمانه از حق والیت
حضــرت فاطمــه � در ُبعــد جهــاد تبییــن »در برخــوردش بــا 
حــوادث سیاســی مهــم بعــد از رحلــت رســول اکــرم �... یــک 
جهادگــر به تمام معنــا، خســتگی ناپذیر، محنت پذیــر اســت.«  
    ۱۳۶۸/9/۲۲ در آن »شــرایط بســیار دشــوار و غیــر قابــل 

ــد در  ــر می آی ــر پیغمب ــرای افــکار خــواص...، دخت ــی ب ــح حّت توضی
ــد  ــه میکن ــب را، ارائ ــان عجی ــّراء را، آن بی ــه ی غ ــجد و آن خطب مس
و اداء میکنــد و حقایقــی را بیــان میکنــد.«      ۱۳9۵/۱۲/۲9 
ایــن تبییــن، البتــه یــک تبییــن عالمانــه اســت. بــه طــوری کــه »در 
ــت از  ــت و معرف ــه حکم ــد یکپارچ ــه، میبینی ــن خطب ــات ای مقدم
زبــان ُدَرربــار آن بزرگــوار در فضــا منتشــر شــده... در عالیتریــن 
ســطحی کــه بــرای مــا قابــل درک اســت، در ایــن خطبــه ی 
مبارکــه، معــارف الهــی و معــارف اســالمی ذکــر شــده اســت.« 
      ۱۳۸9/۳/۱۳و »خطبــه ای اســت کــه بــه گفتــه ی عالمــه ی 
مجلســی، »بــزرگان فصحــا و بلغــا و دانشــمندان بایــد بنشــینند 
کلمــات و عبــارات آن را معنــا کننــد!« این قــدر پرمغــز اســت!«

 ۱۳7۱/9/۲۵     

    رهبری و هدایتگری جامعه
دربــاره ی نقش آفرینــی در مســائل اجتماعــی »آثــار و روایــات 
ــؤولیت  ــط مس ــرا �، فق ــه ی زه ــه فاطم ــد ک ــان می ده ــا نش م
 از لحــاظ معنــوی، تفاوتــی بــا 

ّ
نبــّوت و امامــت نداشــته، و ِاال

پیغمبــر و امیرالمؤمنیــن علیهم الّصالةوالّســالم نــدارد... یــک 
ــالم اهّلل علیها  ــرا س ــه ی زه ــنین فاطم ــاله، در س ــده س ــم هج خان
کــه حّداکثــر ســن ایشــان بــوده اســت بــه آن مقامــات عالــی 
معنــوی و عرفانــی و آن حکمــت و آن گویندگــی و آن تحلیــل 
مســائل سیاســی و اجتماعــی و آن آینده نگــری و آن قــدرت 
ــت.«       ــیده اس ــود رس ــان خ ــائل زم ــن مس ــا عظیم تری ــورد ب برخ
 ۱۳7۲/9/۸لــذا بــا قطعیــت میتــوان گفــت »فاطمــه ی زهــرا 
� در نقــش یــک رهبــر واقعــی ]اســت[؛ همانطــور کــه امــام 
بزرگــوار فرمودنــد کــه اگــر فاطمــه ی زهــرا َمــرد بــود، پیغمبــر 
ــی حــرف بزرگــی  ــی اســت، خیل ــی حــرف عجیب میشــد. ]ایــن[ خیل
اســت... یعنــی یــک رهبــر بــه تمــام معنــا، مثــل یــک پیغمبــر، مثــل 

یــک هدایتگــر عمــوم بشــر.«     ۱۳9۵/۱۲/۲9  

    حمایت از پدر و همسر در مبارزات
در ُبعــد جهــاد زنانــه و خانــواده نیــز، بــه عنــوان نمونــه در جریــان 
شــعب ابــی طالــب »ایــن دختــر مثــل یــک فرشــته نجــات بــرای 
پیغمبــر؛ مثــل مــادری بــرای پــدر خــود؛ مثــل پرســتار بزرگــی بــرای 
آن انســان بــزرگ، مشــکالت را تحّمل کــرد. غمگســار پیغمبــر 
۱۳7۱/9/۲۵      بعــد از آن و رحلــت حضــرت ابوطالــب و  شــد.«
حضــرت خدیجــه هــم »پیامبــر، تنهــای تنهاســت، فاطمــه ی زهــرا، 
ایــن دختــر چنــد ســاله... تنهــا کســی اســت کــه پیامبــِر بــا ایــن 
عظمــت بــه او تکیــه می کنــد... ایــن قضیــه ی »فاطمــة اّم ابیهــا« 
۱۳7۶/۶/۲۶      در مقابــل نیــز، وقتــی  مربــوط بــه این جاســت.«

آیــه ای نــازل شــد و مســلمانان را موظــف کــرد پیامبــر را بــا عنــوان 
»یــا رســول اهّلل« خطــاب کننــد، وقتــی پیامبــر وارد منــزل شــدند، 
»حضــرت زهــرا آمدنــد گفتنــد یــا رســول اهّلل ســالم علیکــم، 
پیغمبــر اکــرم ]ایشــان را[ در آغــوش گرفتنــد گفتنــد ایــن مــال تــو 
نیســت، تــو بــه مــن بگــو اى پــدر، ایــن دل مــن را آرام میکنــد، ایــن 
بــه مــن لــّذت میدهــد؛ ایــن محبوبّیــت فاطمــه ى زهــرا� اســت 

پیــش پیغمبــر.«     ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ 
دربــاره همســر نیــز »هیــچ ســالی، بلکــه هیــچ نیــم ســالی نگذشــت 
کــه ایــن شــوهر، کمــر بــه جهــاد فی ســبیل اهّلل نبســته و بــه 
ــرِى  ــداکار، همس ــزرگ و ف ــن زن ب ــد و ای ــه باش ــگ نرفت ــدان جن می
شایســته ی یــک مــرد مجاهــد و یــک ســرباز و ســردار دایمــی 
میــدان جنــگ را نکــرده باشــد.«       ۱۳۶۸/۱0/۲۶»امیرالمؤمنین 
دربــاره ی فاطمــه ی زهــرا � فرمــود: مــا اغضبنــی و ال خــرج مــن 
ــم  ــه خش ــرا ب ــویی، م ــول دوران زناش ــن زن در ط ــار ای ــری؛ یک ب ام
ــرا  ــه ی زه ــرد. فاطم ــرپیچی نک ــن س ــتور م ــار از دس ــاورد و یک ب نی
� بــا آن عظمــت و جاللــت، در محیــط خانــه، یــک همســر و یــک 

زن اســت.«     ۱۳7۱/9/۲۵ 

    آموزش عملی ساده زیستی به مردم
ــار  ــا رفت یکــی از مصادیــق جهــاد حضــرت زهــرا � ایــن بــود کــه ب
خــود، جامعــه را تربیــت میکــرد. بــه عنــوان نمونــه در جریانــی کــه 
ــه ی  ــان و هم ــنگی خودش ــر گرس ــد، »ب ــازل ش ــی ن ــل أت ــوره ه س
اعضــای خانواده شــان صبــر کردنــد و بــه یتیــم و مســکین و اســیر 
کمــک کردنــد.«      ۱۳9۸/۱۱/۲۶ و جامعــه را بــه ایــن مفاهیــم 
متوجــه کــرد. همچنیــن زمانــی کــه »راه فتوحــات و غنایــم کــه 
بــاز میشــود، دختــر پیغمبــر ذّره ای از لّذتهــای دنیــا و تشــریفات 
ــه  ــا متوّج ــوان و زنه ــران ج ــه دل دخت ــی را ک ــالت و چیزهای و تجّم

آنهاســت، بــه خــود راه نمی دهــد.«     ۱۳7۱/9/۲۵ 

    فاطمه، الگوی انسان تراز اسالمی
»اینهــا خصوصیــات فاطمــه ی زهــرا � اســت. مــا اینهــا را 
بایســتی به عنــوان الگــو، به عنــوان اســوه، در نظــر داشــته 
ــو  ــم.«      ۱۳9۵/۱/۱۱ الگ ــک کنی ــه آن نزدی ــان را ب ــیم و خودم باش
قــرار دادن ایشــان بــه ایــن اســت کــه مــا هــم »بایــد راه فاطمــه ی 
زهــرا � را برویــم. مــا هــم بایــد گذشــت کنیــم، ایثــار کنیــم، 
اطاعــت خــدا کنیــم، عبــادت کنیــم... مــا هــم بایــد در همــه ی 
حــاالت تــالش کنیــم، تــا حــق را احقــاق کنیــم. مــا هــم بایــد از کســی 
نترســیم. مگــر نمی گوییــم کــه یک تنــه در مقابــل جامعــه ی بــزرگ 
ــرای  ــخصیت زه ــذا »ش ــتاد؟«۱۳70/۱0/۵           ل ــود ایس ــان خ زم
ــخصیت  ــک ش ــادی، ی ــی و جه ــی و اجتماع ــاد سیاس ــر در ابع اطه
ممتــاز و برجســته ای اســت؛ به طوری کــه همــه ی زنــان مبــارز و 
ــد.«   ــد درس بگیرن ــم میتوانن ــی عال ــته و سیاس ــی و برجس انقالب

  ۱۳۶۸/۱0/۲۶   
نکتــه پایانــی اینکــه »زندگــی  آن  بانــوی  بــزرگ  اســالم  نشــان  
می دهــد کــه  زن  مســلمان  بــرای  ورود در صحنــه  سیاســت  و 
میــدان  کار و تــالش  و نیــز ایفــای  نقــش  فعــال  در جامعــه  همــراه  
ــد  ــدان  می توان ــت  فرزن ــرداری  و تربی ــادت ، همس ــل ، عب ــا تحصی ب

پیــرو فاطمــه  زهــرا� باشــد.«     ۱۳7۲/09/۱7

سؤال: آیا بیدار کردن افراد خانواده برای نماز صبح جایز است؟

جواب:    اگر بیدار نکردن موجب سهل انگاری و سبک شمردن نماز باشد، باید آنها را بیدار کنید.

حکم بیدار کردن دیگران برای نماز

احکام  

قهرمان ملت ایران
شهید  حاج قاسم سلیمانی

 نماد هویت اسالمی و مقاومت مردم ایران است

رشــــته پیوسته است؛ از قبل از انقالب، از مبارزات دوران 
ستم شــــاهی بگیرید تا حوادث انقالب، تا حوادث دفاع 
مقدس، تا حوادث بعد از آن، تا کرونا؛ در همه این ها این 
هویت متعهد و دارای احساس مسئولیت در ملت ایران 
خودش را نشــــان داده؛ همان طور که در دوران مبارزات 
ستم شاهی بود، در دوران دفاع  مقدس بود، در دوران 
بعد بود، در دوران کرونا و در حرکت علمی عظیم کشور، 
یک جریان مهمی اســــت که نشان دهنده ]هویت[ ملت 
ماســــت. این، هویت ملــــت ما را نشــــان می دهد؛ این 
حرکت، حرکت هویت ســــاز اســــت برای ملت ... این یک 
حقیقت اســــت که به شکل های مختلف و به جلوه های 
گوناگــــون خودش را نشــــان می دهد.«     ۲۱/9/۱400 
در چنین مســــیری، قهرمانان ملت ایران صرفًا یک اتفاق 
نیستند؛ قله هایی هستند که از دل تاریخ بیرون زده اند، 
اما دامنه هایشان از پایین به هم متصل است. مصادیق 
به هم پیوســــته یک هویت و فرهنگ ممتدند که در طول 
تاریخ ادامه داشته و در هنگام سختی ها و فشارها هم 
بیشــــتر خود را نشان می دهند. در رأس همه این ها هم 
خود انقالب اســــالمی قرار داد. سرنگونی رژیم سلطنت 
شاهنشاهی توســــط امام خمینی� نه با اتکا به جنگ 
مسلحانه و کودتا بود، نه متکی به نیروی خارجی. تکیه 
اصلــــی امام �همــــان نیروی مردمی بود که ســــال ها 

زمامداران فاسدشان آن ها را نادیده گرفته بودند. 
اشــــارات صریح رهبر انقالب در اســــتقبال باشــــکوه و 
میلیونی مــــردم ایران از پیکرهای قطعه قطعه شــــهید 
ســــلیمانی و یارانش به روشنی این ظرفیت درونی ملت 
ایران را نشــــان می دهد: »شــــما دیدید ملت ایران چه 
کردند ... مردم چگونه با این قضیه مهم -شــــهادت یک 
سردار برجســــته- مواجه شدند. خطاست اگر ما خیال 
کنیــــم این فقط یــــک حرکت عاطفی محــــض بود. بله، 
عواطف هم تأثیر داشــــت، لکن این حرکت خیلی فراتر از 
یک حرکت عاطفی محض بود ... مردم نشــــان دادند که 
به کسی که مظهر اقتدار ملی و اقتدار جهادی ایران است 
احترام میگذارند. شهید سلیمانی، مظهر این اقتدار بود. 
در کل منطقه اقتدار ملی ایران را به رخ دشمنان کشور و 
دشمنان انقالب می کشید. مظهر این روحیه اقتدار ملی 
بود، مردم به این احترام گذاشــــتند. این مســــئله خیلی 
مهمی اســــت. یک چنین ظرفیتی خیلی باارزش است.«  

۲۲/4/۱۳99   

    مردم خسته نیستند
از نگاه رهبر انقالب، ظرفیت درونی، موضوعی اســــت که 
در بســــیاری از مواقع می توان از آن اســــتمداد جست و 
آن را بــــه یاری طلبید به خصوص که این ظرفیت در زمان 
فشــــار بیگانگان و دیگر بالیای طبیعی توانایی های خود 
را بیشــــتر به رخ می کشــــد. رویداد عظیم اربعین و اداره 
مردمــــی و غیردولتی آن، به اســــتمداد طلبیدن همین 
شــــبکه مردمی از سوی شــــهید سلیمانی در بحران ها و 
بالیای طبیعی مانند ســــیل خوزستان، جوشش درون 
گروه هــــای جهــــادی مختلــــف از مردم عادی تا اقشــــار 
متخصص در دوران کرونا برای کمک به کادر درمان و از 
زمین برداشــــتن بارهای بر زمین مانده همگی مصادیق 

دیگری از این روحیه جهاد و طراوت و سرزندگی  اند. 
در این نگاه، شــــخصیتی همچون ســــردار حاج قاســــم 
ســــلیمانی، فقــــط یک شــــخصیت نیســــت، بلکه تجلی 
عینی فرهنگ غنی مردمی اســــت که همچنان با نشاط 
و ســــرزنده و با انگیزه در مســــیر حق طلبانه خویش گام 
برمی دارند و طی طریق می کنند: »این ملت، بیدار است. 
این ملت، ُپرانگیزه اســــت. این ملت، خســــته نیست. آن 
کســــانی که به   تبع از تبلیغات دشــــمنان، ترویج میکنند 
که این ملت خســــته است، بی نشــــاط است، خودشان 
خســــته اند، خودشان بی نشــــاطاند! تعمیم می دهند، 
قیاس به نفس می کنند.«     ۲۵/۳/۱۳97 سردار بزرگ 
اسالم که میلیون ها عاشق در سراسر جهان، خود را برای 
بزرگداشت دومین سال فراق او آماده می کنند، نمادی 
از هویت اســــالمی، اخالص، وظیفه شناسی، ایستادگی 
و مقاومــــت بود کــــه رهبر انقالب با تعبیــــر مکتب از آن 
یاد کردند: »حاج  قاســــم سلیمانی، -شهید عزیز- و به 
ابومهدی -شهید عزیز- به چشم یک فرد نگاه نکنیم. به 
آن ها به چشــــم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز 
ما را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز، 

با این چشم نگاه کنیم «  ۲7/۱0/۱۳9۸

شهید محمد الشیبانیشهیدابومهدی المهندس شهید حسن عبدالهادیشهید محمدرضا الجابری شهید هادی طارمیشهید شهروز مظفری نیاشهید وحید زمانی نیاشهید حسین پورجعفریشهید علی حیدر

اگر دهها سال دیگر هم بگذرد، آنچه باید به عنوان باالترین ارزشها محسوب بشود، همین ارزش شهادت و فداکاری شــــــهیدان عزیز ماست. زمان، همه چیز را کهنه میکند؛ مگر خون 
شهید را. ببینید از زمان شهادت سیدالشهداء � قرنها گذشته است؛ اما یاد شهیدان و خون شهیدان، روزبه روز اثرش برجسته تر شده است.   ۱۳70/0۵/۳0   

شهادت باالترین ارزش ها است 

شهدای  هفته  

محل شهادت: فرودگاه بغداد تاریخ شهادت:۱۳ دی ۱۳۹8

جهاد فاطمی 

نگاهی به سیره و ابعاد
 شخصیتی حضرت فاطمه زهرا�

�

تمام کســـانی که نقشـــی در اداره ی کشور و در ســـازندگی کشـــور دارند، باید تالش خودشـــان را چند برابر کنند. در صحنه ی 
تولید، تولیدگران باید تا آنجایی که میتوانند تولید کشـــور را باال ببرند؛ بخشـــهاى ادارى و دولتی با ُحسن عمل، با جلب اعتماد 
مردم، با ارائه ی خدمات مخلصانه به مردم باید بر کیفّیت کارشـــان بیفزایند؛ آن کســـانی که در زمینه هاى فرهنگی براى مردم 
منبع الهام و ارشـــاد هستند تالششان را اضافه کنند. اقتدار سیاسی و سازندگِی درست کشور و احساس ثبات کامل در نظام 
جمهورى اسالمی، دشـــمن را مأیوس خواهد کرد. اگر استکبار جهانی و شـــیاطین عالم احساس کنند که جمهورى اسالمی 

ضعیف اســـت، فشار را زیاد خواهند کرد. ما بحمدا هّلل  قوى هستیم.     ۱۳۶۸/0۳/۲۶     

برای ساختن کشور  تولید را افزایش دهید 

با افتخار ایرانی  

در داخل خانواده کســـی به کســـی حّق ظلم کـــردن، زور گفتن 
و اســـتخدام کردن ندارد. بعضی از مردان خیـــال میکنند که زن 
وظیفه دارد همه ی کارهای مربوط به آنهـــا را انجام دهد. البته 
در محیط خانواده، زن و مردی که به هـــم عالقه دارند، با کمال 
میل و شـــوق، کارهـــا و خدمات یکدیگـــر را انجـــام میدهند؛ اما 

انجام دادن از روی میل، غیر از این است که کسی احساس کند، 
یا این طور عمل کند که گویا وظیفه ی زن است که باید مثل یک 
مستخدم، خدمت مرد را به آن شـــکل انجام دهد. چنین چیزی 

در اسالم وجود ندارد.  
     ۱۳7۵/۱۲/۲0    

۱( آل عمران، ۱7۳

ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا� تسلیت باد


